Kamieniec Podolski oraz zamki Podola
Program wycieczkowy po Kamieniec Podolskim oraz zamkach Podola (2 dni)
Miasto które wygrało konkurs w akcji ogólnoukraińskiej „7 Cud Ukrainy”, miasto które pokonuje czas. „Kwiatka na skale” tak
nazywają starożytni Kamieniec Podolski. Położony niedaleko od granicy różnych państw, miasto przez wielu wieków było symbolem
mocy i sławy. „Pan Bóg założył to miasto niech wtedy jego sam zdobywa” – tak powiedział sułtan turecki, który był wrażony mocą
miasta i zrezygnował od ataki Kamieńca. Dookoła jego historii będzie się prawdopodobnie długo toczył spór pomiędzy fachowcami, ale
ostatnia polemika odroczyła datę założenia miasta praktycznie na tysiąc lat wstecz.
Niedaleko od Kamieniec Podolskiego położone nie mniej groźne twierdzy w Chocimiu i Okopach, zamki w Żwańcu, Kudryńcach,
Czarnokozińcach i inne. Tutaj albo praktycznie obok znajdują się malownicze krajobrazy których więcej nie spotkasz w Ukrainie.
Skalnym pasem położona starożytna morska rafa, w przełomach rzek można zobaczyć kopalne szczątki z wiekiem ponad 400 milionów
lat.
Sezonowość: caly rok
PROGRAM
Dzień pierwszy

Przyjazd do Kamieniec Podolskiego.
 Piesza wycieczka „Stary Kamieniec” (historyczno – architektoniczny kompleks Starego Miasta: Kościół Katedralny, ratusz
miejska, brama Polska i Ruśka, Kościół Dominikanów, Most Turecki, Kościół Trynitariów, Piotropawłowska cerkiew, Polski oraz
Ormiański plac handlowy).
 Wycieczka „Stara twierdza” (obronna budowla XIV wieku, idealny przykład wykorzystania warunków naturalnych przełomu
rzeki Smotrycz dla budowli twierdzy).
Zakwaterowanie w hotelu.
Kolacja.
Dzień drugi

Śniadanie
Wycieczka za miastem „Architektura obronna starożytnego Podola”:

Twierdza w Chocimiu XIII-XIX wieku (jedna z najbardziej zachowanej struktur obronnych nad Dniestrem, która weszła do
listy 7 najpiękniejszych zabytków historyczno – architekturalnych w ramach ogólnoukraińskiej akcji „7 Cud Ukrainy”).

Twierdza Okopy Św. Trójcy XVII wieku.

Jaskinia w Krywcze „Krystalna” oraz wieże twierdzy.

Zamek w Skale Podolskim XVI-XVIII wieku.
Powrót do Kamienic Podolskiego.
Wyjazd.
Oferty dodatkowe:

Wycieczka do Bakoty (Bakotski skalny klasztor XIV wieku);

Muzeum w Kamieniec Podolskim.
Uwaga: organizator pozostawia za sobą prawo do wniesienia zmian do programu bez zmian ogólnej treści podróży.
Minimalna liczba osób dla podróży – 10 osób.
Więcej informacji o programie w rozdziale «Informacja».
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